
శోధయాత్ర  అంటే సంత్ృప్తి : 

ద ెందులూరు: ర ెండు ఇడ్లీ  ఇవ్వమ్మా ఫస్్ట. ర ెండు చాలు, అన్ాాను. ఆ అమ్మాయి మ్రియు వాళ్ళ అమ్ా కలిస ిఆ చినా 
టిపని్ బెండ్ి నడుపుతున్ాారు. ర ెండు చ టనాలూ సూపర్ ఉన్ాాయి. దోసె వాసన ననుా ట ెంప్్ట చేసిెంది. ఒకక దోస ె
వెయయెండ్ి, అని పురమ్మయిెంచాను. ఒక దోసె ర ెండు చటనాలు. అదుుతమ నై రుచి. ఇెంకో దోసె తినకుెండ్ా ఆపుకోలేక 
పో యమను. ఎెంత అయిెంది, అని అడ్ిగాను. పదిహనేు రూపాయలు అనాద ిఆమ . పలీ ట్ పదహిేన్ా అని అడ్ిగా. కాదు అనిా 
కలిపి పదిహనేు అనాది. ఎెంత ఒక దోస ెఅన్ాా. ఐదు రూపాయలు ఒక దోస ెఅని జవాబు. అవాకకవ్టెం న్ా వ్ెంతు. మ్ళ్ళళ 
అడ్గిాను, ఈ మ్ధ్య చ వ్ుడు వ్చిచెందేమో అని. మ్ళ్ళళ అదే సమ్మధానెం, అనిా కలిపి పదహిేను రూపాయలు అని. 
సెంపాదన కోసెం కాక, కేవ్లెం జరుగుబాటు కోసెం పని చసేల సవచఛమ నై మ్నసులు. కకుకరిి పడకుెండ్ా కావలిటన రుచితో చసేల 
తలీి వ్ెంటి చతేులు. ఇలమెంటి అనుభవాలు చినాశోధ్యమతరలోన్ే సాధ్యెం. 
 

శోధయాత్ర  అంటే జా్ఞనధార: 

మొదట ిరోజు యమతరలో రాతిర బస ఒక ఫాెం హౌస్ట లో. మ్రున్ాడు ఉదయెం ఆ ఫాెం హౌస్ట నిరావహకుడు శీ్ర విజయ్ సారధి 
గార ినుెండ్ి అపారమ నై ఙ్ఞా న పరసారెం. అనుభవ్ెం సిితపరజాత కొటట్ చిచనటుీ  కనిపిెంచిెంది వారి మ్మటలోీ . భాష, సపష్త, ఓపిక, 
అవ్గాహన, ఇవ్న్నా కలిప ిఎెంత బాగా మ్మటాీ డ్ారో. వ్కక చ టుీ , కోక్ చ టుీ , వెన్నలమ తీగలకు కాయలు, మిరియమల తీగలు, 
పచిచ బుజి్జ మిరియమల రుచి, అనిా కలిపి, కొెంగరీ తి జఞా నెం. అనుభవ్జాుల పరచియెం చినాశోధ్యమతరలోన్ే సాధ్యెం. 
 

శోధయాత్ర  అంటే ప్ర కృతిలో ప్రవశం: 

అల రోడుు  పకకన నడుెంవాలిచ, ఆకాశెంలో మ్బుులు, నక్షతరా లు చూసూి , పదెదలు చ పలప మ్మటలు విెంటూ, పెైరగాలి పీలుసూి , 
మ్ూడు రోజులపాటు తిరగటమ.ే సగెం రోజు అెంతా ఎటు చూసని్ా పెైరులు, పచచదనెం. ఆ తరువాత ఎత తి న పామ్ వ్ృక్షాలు, 
మ్ధ్యలో పెంటకాలువ్వ్ు, ఫాెం హౌస్ట లు, కొలనులు, బో రిెంగుల నుెండ్ి ధారగా న్నళ్ళళ. ఆ పరకృతి అెందాలు ఆసావదసిూి  
కళ్ళలో నిెంపుకుెంటూ, కబురుీ  చ పపకుెంటూ, ఒక ఊరి నుెండ్ ిఇెంకో ఊరకిి సహయమతిరకులతో నడక. వాగులోీ  సాాన్ాలు. 
తోటలోీ  భోజన్ాలు. పరకృతి కాెంత పరచియెం చినాశోధ్యమతరలోన్ే సాధ్యెం. 
 

శోధయాత్ర  అంటే ప్ల్లె  జీవిత్ సారం: 

రోడుు  పకకన ఒక పెదాద యన కూరుచని గదే లు మేసూి ెంట ేకాపలమ కాసుి న్ాాడు. ఆయనతో మ్మట కలిపాను. ఎనిా బాబాయ్ 
గేద లు అని, 20 ఉన్ాాయి అని సమ్మధానెం చ పాపడు అతను. న్లెకు కన్నసెం 25 వలే నుెండ్ి 50 వలే వ్రకూ గదే లపెై 
సెంపాదసుి న్ాాడు. ఐదు ఎకరాల పొ లెం కూడ్ా ఉెంది, పామ్మయిల్ తోట. ఒక కొడుకు ఆసల్ లేియమలో జఞబ్. ఇెంకో కొడుకు 
ఇకకడ వ్యవ్సాయెం చూసుి ెంటాడు. మ్రి న్నకు ఎెందుకు బాబాయ్ ఈ కష్ెం అెంటే అనుభవ్ెం అెంతా విరిసలలమ ఒక నవ్ువ 
నవివ వెళీ్లపోయమడు. ఇలమ ఊరూరా ర ైతులు, పశువ్ుల కాపరులు, బాయగులు రపిలరు చసేలవారు, మోటరుీ  రిపలరు చసేలవారు, 
అనిా రకాలు వ్ృతుి లవారు ఎెంతో మ్ెందనిి పలకరసిూి , బాబాయ్ అని, అన్ాా అని మ్మట  కలుపుతూ వార ి
జీవితానుభవాలు, పలలీ  జీవితాలు త లుసుకొెంటూ సాగిపో వ్టెం చినాశోధ్యమతరలోన్ే సాధ్యెం. 
 

శోధయాత్ర  అంటే విజా్ఞనం, సై న్స్, సృజనాత్మకత్, కామన్స సన్స్: 

న్ాగ శీ్రనివాస్ట అన్ ేఇన్నావేటర్ గారనిి కలిసామ్ు. 6-7 రకాల ఇన్నావషేన్ ఉన్ాాయి వారు కనిపటెి్నవి. చదువ్ు 
న్ాలుగోతరగతి. అపారమ నై సృజన్ాతాక తృషణ . మ్మకు అవ్న్నా వివ్రిెంచారు. ఎెంతో వినయవ్ెంతుడు. మిగతా యమతర అెంతా 



ఒక ఎతుి , ఒక ఇన్నావేటర్ ని కలిసామ్ు అన్ే అనుభవ్ెం ఒక ఎతుి . చదువ్ుకు సెంబెంధ్ెం లేని సృజన్ాతాకత ఎలమ సాధ్యెం, 
అెంటే ఏమిటి, అన్దేి త లుసుి ెంది. ఈ పరా ధ్మిక పరజిఞా నెం చినాశోధ్యమతరతోన్ ేసాధ్యెం. 
 

శోధయాత్ర  అంటే నాయకత్వం మరియు శిష్యత్వం, ఒక బాణం రండు ప్తట్ట లు: 

యమతర పరా రెంభెంలో పరచియ కారయకీమ్ెం. యమతర నియమ్ నిబెంధ్నలు త లియచయేడెం. దిశా నిరేదశెం. దారి పొ డుగున్ా 
ఇన్నావటేరీ సో్ రీలు చ పపడెం. సెందహేాలు తీరచడెం. అెందరని్న కనిపెటి్  ఉెండటెం. ఇెంకా భోజనెం తదితర ఏరాపటీ పరయవేక్షణ. 
ఇవ్న్నా కాక పరతి మొకక గురిెంచి, ఆకు గురిెంచి, చ టు్  గురిెంచి అపారమ నై విజఞా నెం ఆయన సొ ెంతెం. అెంజ్జర డ్ిు  గారు 
ఇెంతకు మ్ుెందు కాలేజీ నడ్ిపారు. ఆ బో ధ్న్ానుభవ్ెం మ్మకు పనికి వ్చిచెంద ివార ివ్దద  మ్మ సెందహేాలు తీరుచకోటానికి. 
దరమిిలమ మొతిెంమీద గరపప న్ాయకతవెం అెంజ్జర డ్ిు  గారిది. అెంజ్జర డ్ిు గారు, బ్రరగడే్యిర్ వ్ెంటవిారు సవయెంగా తామే గరపప 
జఞా న వ్ృక్షాలు. న్ాయకతవ లక్షణాలు త లుసుకోవ్టెం, న్ాయకతవ శిక్షణ ఇవ్వకన్ ేఇవ్వడెం చినాశోధ్యమతరతోన్ే సాధ్యెం. 
 

శోధయాత్ర  అంటే వై విధయం, స్నేహం: 

ఒకరు సూకలు పలిమీ డు. ఇెంకొకరు సూకల్ టనచర్. ఇెంకా చాలమమ్ెంది ఐట ిఉదోయగులు, ఇెంకా చాలమమ్ెంద ివ్యవ్సాయెం 
చేసుి నావారు, ఇెంకా యమతరరెంగెంలో వారు, మొతిెం దాదాపు మ్ుపెైై మ్ెంది వివిధ్ రెంగాలవారు ఒకచోట కలిసారు. 
అెందులో నలుగురు మ్హిళా యువ్తులు కూడ్ా. ఇెంతమ్ెంది కలిసి గాీ మ్మల నుెండ్ ిఏమ నై్ా న్ేరుచకోవాలి అని బయలు 
దేరామ్ు. ఇెంతమ్ెంది వివిధ్ రెంగాలవారు, వ్యసులవారతిో కలిసి, నడుసూి  నడుసూి  కబురుీ  చ పుపకొెంటూ, ఒకరి గురిెంచి 
ఒకరు త లుసుకొెంటూ వారి వారి విజఞా నెం, విదయ, జీవితానుభవాలు పెంచుకొెంటూ, అడ్గిి త లుసుకొెంటూ, మ్ూడు రోజుల 
పాటు మ ైెండ్స్ టూయన్ చసేుకుెంటూ. ఇెంత వెవైిధ్యభరతిమ నై ఏకలక్షయెం చినాశోధ్యమతరలోన్ే సాధ్యెం. 
 
 

ఇన్నే విధాల, ఇంకా ఎన్నే విధాల వయక్తి త్వ వికాసం, మన్నల్లె సం, సమాజ శ్రర యస్స్, అన్నే కలిప్త 

బహుళారథ సాథకం చినేశోధయాత్ర . 


